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ظ٘ع. تر اضاش  ظرصع ِطازت وً وػٛر را تػىيً ِي 2/5غرتي وػٛر ٚالغ غعٖ وٗ  ويٍِٛتر ِرتغ ظر خٕٛب  54091تراتر تا اضتاْ ايالَ تا ِطازتي 
ظ٘طتاْ اضت. وٗ از ٔظر الٍيّي ظاراي  64تطع ٚ  55غٙرضتاْ  5ٔفر خّؼيت،  985884ايٓ اضتاْ ظاراي  51آِارگيري ػِّٛي ٔفٛش ِطىٓ ظر ضاي 

تاغع.  ِتر ظر خٕٛب اضتاْ ِي ِيٍي 200ِتر ٚ تياتأي گرَ تا ِتٛضط تارٔعگي  ِيٍي 464ظر غّاي تا ِتٛضط تارٔعگي  ظٚ الٍيُ ٔيّٗ ِرطٛب ضرظ
٘اي ٔطثتا  ٘ا، ظرٖ ضٛرظگي ٘اي ِٛازي ظر اِتعاظ چيٓ وٖٛ ٘اي غّاٌي اضتاْ ػّعتا وٛ٘طتأي تٛظٖ ٚ ضٍطٍٗ خثاي زاگرش تٗ صٛرت رغتٗ لطّت

٘اي خٕٛتي ضٛظ  ٘اي وٛچىي را ظر ظإِٗ ٘اي آتريس رٚظضأٗ ٘اي خٕٛتي اضتاْ وثيروٖٛ، زٛزٖ را تٗ ٚخٛظ آٚرظٖ اضت ظر لطّت ػرض ٚ ارتفاػات ِتٛاٌي وُ
 تاغٕع. تر ِي ٘ا ظر غٙرضتاْ ظٍ٘راْ ٚضيغ گرظٔع اٌثتٗ ايٓ ظغت ٘ايي ِٕتٙي ِي ايداظ ورظٖ وٗ ظر ٔٙايت تٗ ظغت

  
 غٙرضتاْ ايالَ 
  

آتاظ )ِٕطٛب تٗ زطيٓ لٍي  اي وٗ زطيٓ  تاال ٚ ظر ِٕطمٗ غّطي ظر ضاٚر ٚ غّاي ضاٚري ظٖ  5608سيت غٙر ايالَ ٚ ظر ضاي غٙرضتاْ ايالَ تٗ ِرو
ي تاريطي ِٕطمٗ ٚ تصٛية فرٕ٘گطتاْ ايراْ، ايالَ  غع ٚ ظر خٛار ضاضتّأٙاي تٗ خا ِأعٖ از ٚاٌي ، تٕا گرظيع ٚ تا تٗ تٛخٗ تٗ ضاتمٗ ضاْ ٚاٌي( ٔاِيعٖ ِي

 ِيعٖ غع. ٔا
 ٘اي اطراف آْ را ترگرفتٗ اضت.  ٘اي ِأػت، ضيٛاْ، غٍُ ٚ ضياٖ وٖٛ، تٗ غىً ظژي ٚضيغ غٙر ٚ ظغت ٘اي خٕگٍي وٖٛ ٘اي ضٕگي ٚ ظإِٗ ظيٛارٖ

وٕع، تٗ طٛريىٗ  ِي غٙر ايالَ ظر ِروس خغرافيايي اضتاْ لرار ٔگرفتٗ اضت. از ايٓ رٚ، ِٛلؼيت آْ تا زعٚظي وٗ اّ٘يت ارتثاطي ٚ تدارتي آْ را ِسعٚظ
 غٛظ.  ٘اي ظيگر صاظر ِي ٘ا ٚ رٚضتا٘اي ظٚر ظضت تٗ اضتاْ ِسصٛالت تطع
ي را٘ٙا ٚ اتصاي ِراوس غٙري تٗ ايالَ ِطصٛصاً ٔسظيىي تا ِرزتا ٚخٛظ آب ٚ ٘ٛايي ٔطثتاً ِٕاضة ٚ ِطاػع، ِروسيت ضياضي، ٚخٛظ  اِا ايداظ غثىٗ

 ٖ اضت. تٗ آْ ِٛلؼيتي ٚيژٖ، ظاظ… ِؤضطات رفا٘ي ٚ
٘اي  رٚضتاضت. تٛتْٛ از ِّٙتريٓ ِسصٛالت ظ٘طتاْ ِيػطاؼ اضت. چٛار، يىي از تطع 64ضاؼ ٚ زِٛٗ  ٘اي ِيع تطع ِروسي ايالَ ظاراي ظ٘طتاْ

 اضالَ آتاظ غرب لرار گرفتٗ اضت.  –ايٛاْ  –ويٍِٛتري غٙر ايالَ ٚ تر ضر راٖ اصٍي ايالَ  58غٙرضتاْ ايالَ ظر 
 گا٘ي: ِراوس ظيعٔي ٚ زيارت

 ي ٚاٌي لٍؼٗ -5
 واش فالزتي -2
 ٘اي لٛچؼٍي ٔٛغتٗ ضٕگ -6
 ي اضّاػيً ضاْ لٍؼٗ -9
 ي چٛار  پػت لٍؼٗ -1
 ي زاخي تطتيار تمؼٗ -4
 ي ِٙعي تاهلل  ِمثرٖ -5
  
  
 غرب:  غٙرضتاْ ايٛاْ -2
  

غرتي اضتاْ ايالَ لرار ظارظ. ايٓ غٙرضتاْ از غّاي تٗ اضتاْ ورِأػا٘اْ از غرق تٗ غٙرضتاْ غيرٚاْ، از خٕٛب تٗ  غّايغٙرضتاْ ايٛاْ ظر 
غٛظ ٚ ِروس آْ غٙر ايٛاْ اضت. ايٓ غٙر تا ترضٛرظاري از آب ٚ ٘ٛاي ِٕاضة ٚ لرار گرفتٓ تر ضر راٖ  غٙرضتاْ ايالَ ٚ ظرغرب تٗ وػٛر ػراق ِسعٚظ ِي

ظاراي اّ٘يت ٚ اػتثار ضاصي اضت. ايٓ … ي وٕگير، ٚخٛظ وػارٚزي ٚ ظاِپرٚري ٚ رِأػاٖ ٚ ظاغتٓ اراضي زاصٍطيس ٚ ِداٚرت تا رٚظضأٗو  ايالَ ـ
 رٚضتاضت.  84تطع، چٙار ظ٘طتاْ ٚ  2غٙرضتاْ ظاراي 

، از ٔظر پيػيٕٗ ٚ لعِت تاريطي ظاراي ارزظ فراٚأي ٘اي زيثا، يىي از تفرخگا٘ٙاي ا٘اٌي اضت. تطع زرٔٗ رٚضتاي ضٛراْ تا ظاغتٓ ضراتي گٛارا ٚ تاؽ
 اضت. 

 ٔفر اضت.  594/91ِؼاظي  5651خّؼيت غٙرضتاْ ايٛاْ طثك ضرغّاري ضاي 
 ِراوس ظيعٔي ٚ زيارتگا٘ي: 

 ي ضيا٘گً  آتػىعٖ -5
 طاق غيريٓ ٚ فر٘اظ  -2
 ي غّيراْ  لٍؼٗ -6
 پٕاٖ  پً غيرٖ -9
 ٘اي زرٔٗ ٚ ٔرگص  تپٗ -1
 ُ غار طٍط -4
 ي زاخي زاضر  تمؼٗ -5
 اِاِساظٖ ضيع ػثعهللا.  -8
  
 غٙرضتاْ غيرٚاْ ٚ چرظاٚي:  -6 
  

ِروسي  ِروس غٙرضتاْ غيرٚاْ ٚ چرظاٚي، غٙري تٗ ٔاَ ضراتٍٗ وٗ ظر وٕار رٚظ ضراتٍٗ لرار ظارظ. غٙرضتاْ غيرٚاْ ٚ چرظاٚي غاًِ ضٗ تطع غيرٚاْ،
غيرٚاْ از ظ٘طتأٙاي وارزاْ، ٌِٛار ٚزٔگٛاْ تػىيً غعٖ اضت . تّاِي اراضي ايٓ تطع تٗ صٛرت ظرٖ آتاظ( ٚ ٍ٘يالْ اضت.تطع  )چرظاٚي ٚ آضّاْ

از ضٛي ظيگر گطترظٖ غعٖ اضت وٗ تٗ ٚضيٍٗ ي رٚظضأٗ ي غيرٚاْ « ِأػت ٚ ضيٛاْ »از يه ضٛ ٚ « چرِيٓ ٌٕٚٗ»ٔطثتاً ٚضيغ تيٓ ظٚ رغتٗ وٖٛ   اي
 ٔفر اضت.  54012، 5651ظ. ِروس ايٓ تطع، غٙر ٌِٛار اضت. خّؼيت ايٓ غٙرضتاْ طثك ضرغّاري ضاي غٛ ٚ چػّٗ ضار٘اي خأثي آْ آتياري ِي

٘اي وٍٗ غاش )ضٕگ ضفيع(، ضيّرٖ ٚ زٔديرٖ خرياْ ظارظ. وػت ظر  تطع ِروسي غاًِ ظ٘طتأٙاي غثاب ٚ آضّاْ آتاظ اضت. ظر ايٓ تطع، رٚظضأٗ
 تيػتر اراضي، تٗ صٛرت ظيُ اضت. 

  ٚ زيارتگا٘ي: ِراوس ظيعٔي
 ي ضاَ  لٍؼٗ -5
 ي ِٛغىاْ  آتػىعٖ -2
 غٙر تاريطي ضراتىالْ  -6
 ي ػثاش غيرٚاْ  تمؼٗ -9
 ي ػثاش رٚظتار  تمؼٗ -1
 ي ضيع ػٍي  ِمثرٖ -4
 ي تالر ظر تطع غيرٚاْ  تمؼٗ -5
  
 غٙرضتاْ ِٙراْ -9



ِٙراْ اضت وٗ ظر ضازً چپ رٚظضأٗ وٕدأچُ ٚالغ غعٖ اضت ٚ تا ِرز ػراق تيع از چٕع ويٍِٛتر فاصٍٗ ٔعارظ. ِٙراْ لثالظ ِروس ايٓ غٙرضتاْ، غٙر 
 تغيير ٔاَ ظاظ. « ِٙراْ»تا تصٛية فرٕ٘گطتاْ زتاْ ايراْ، تٗ  5604غع. ظر ضاي  ِٕصٛرآتاظ ضٛأعٖ ِي

٘ايي ظر آْ زفر گرظيعٖ اضت. ظغت ٘اي ِٙراْ تٗ ضاطر پيٛضتگي وٖٛ ٚ ظغت تا يىعيگر،  ظر تطع ِروسي ِٙراْ، ِطازْ ٔفت ٚگاز طثيؼي وػف، ٚ چاٖ
 ظاراي اّ٘يت ضٛق اٌديػي ٚ تاريطي اضت. 

آتاظ ظر ظغت ٔطثتاً ٚضيغ  ٔفر ٚ ظاراي ضٗ تطع ِٙراْ، صاٌر آتاظ ٚ اروٛاز ٍِىػا٘ي اضت. تطع صاٌر 94485ايٓ غٙرضتاْ ظاراي خّؼيتي ِؼاظي 
 غٛظ.  ضيس اضتاْ ِسطٛب ِي غ غعٖ اضت ٚ ظر ضاٌٙاي پر تاراْ. يىي از ِٕاطك زاصً٘يژظأٗ ٚال

 ِراوس ظيعٔي ٚ زيارتگا٘ي
 ي وٕدأچُ  لٍؼٗ -5
 ي گً گً ٍِىػا٘ي  ضٕگ ٔٛغتٗ -2
 ضاْ  ي تطت ضٕگ ٔٛغتٗ -6
 ٘اي چغاآ٘ٛاْ ٚ چغاگالْ  تپٗ -9
 ي ضيع زطٓ  تمؼٗ -1
 اِاِساظٖ ػٍي صاٌر  -4
 ر ِسّع. ي پي تمؼٗ -5
 غٙرضتاْ ظٍ٘راْ -1  

 ي خٕٛب ٚ خٕٛب غرتي ظيٕاروٖٛ لرار ظارظ.  گفتٕع. ظٍ٘راْ ظر ظإِٗ ٌُراْ ِي ِروس ايٓ غٙرضتاْ، غٙر ظٍ٘راْ اضت وٗ ظر لعيُ االياَ تٗ آْ ظٖ
 ظ٘طتاْ اضت.  4آتاظ، ِروسي ٚ ِٛضياْ ٚ  ايٓ غٙرضتاْ ظاراي ضٗ تطع زريٓ

٘ا ظر اثر خٕگ تسّيٍي ضاٌي از ضىٕٗ غعٚ تؼع از خٕگ ظٚتارٖ تازضازي ٚ اضىاْ ظر آٔٙا  اظي تػىيً غعٖ اضت . اوثر آتاظيرٚضتا ٚ آت 59تطع ِروسي از 
 صٛرت گرفتٗ اضت. 

ٗ ظٌيً وٕع. ظر ايٓ تطع ت ػثٛر ِي« ِٛرِٛري»٘اي ظٚيرج ٚ چيغاب  تطع ِٛضياْ ظر زع فاصً ظٍ٘راْ ٚ اضتاْ ضٛزضتاْ لرار ظارظ. از ايٓ تطع رٚظضأٗ
٘اي ٔفت فراٚأي زفر غعٖ ٚ ظاراي ِٕاتغ ػظيُ ٔفتي  آيع. ظر تطع ِٛضياْ چاٖ ٘اي وػاٚرزي ِسصٛالت ِتٕٛع خاٌيسي تٗ ظضت ِي زاصٍطيسي زِيٓ

 اضت. 
ٛرظ. غٙرن ِيّٗ يىي از ض ٘اي لعيُ تاوْٕٛ، ِسً ضىٛٔت تٛظٖ ٚ آثار تاضتأي فراٚأي ظر آْ تٗ چػُ ِي آتاظ تٗ ِروسيت غٙرن پٍٙٗ، از زِاْ تطع زريٓ

 آتاظ اضت.  آب ٚ ٘ٛا پر خّؼيت زريٓ ٔٛازي ضٛظ
 ٔفر اضت.  16244غٙرضتاْ ظٍ٘راْ ظاراي خّؼيتي ِؼاظي  5651تر اضاش ضرغّاري ضاي 

  
 ِراوس ظيعٔي ٚ زيارتگا٘ي 
 ٘اي پيع از تاريص چْٛ ػٍي وع، تپٗ ضثس، تپٗ ِٛضياْ  تپٗ -5
 ضٕگ ٔٛغتٗ ِيّٗ  -2
 لٍؼٗ غياق  -6
 اترا٘يُ   ي تمؼٗ -9
 ي ضيع ٔاصراٌعيٓ  تمؼٗ -1
 ي ضيع اترا٘يُ لتاي  تمؼٗ -4
 ي ػثاش  تمؼٗ -5
 چػُ لير  -8
 غار ضفاظ  -4
  
 غٙرضتاْ آتعأاْ -4

ضتاْ ٚ چٙار ظ٘طتاْ غٛظ. آتعأاْ ظاري ظٚ غٙر ِروس ايٓ غٙرضتاْ، غٙر آتعأاْ اضت ٚ تٗ ٌساظ خّؼيت ٚ ٚضؼت، ظِٚيٓ غٙر اضتاْ ِسطٛب ِي
اٌعيٓ ِسّع لرار ظارظ. ايٓ غٙرضتاْ  ي اِاِساظٖ ضيعصالذ ي آتعأاْ ظر غّاي ِمثرٖ ي خٕٛتي وثيروٖٛ ٚ ظر ظرٖ ي تا صفا رٚظضأٗ اضت. ايٓ غٙر ظر ظإِٗ

 ر اضت.ٔف 95412ظاري خّؼيتي ِؼاظي  5651تٗ ٌساظ ٔظاِي، وػاٚرزي ٚ ظاِعاري اّ٘يت ظارظ. تر اضاش ضرغّاري ضاي 
  

 ِراوس ظيعٔي ٚ زيارتگا٘ي: 
 ٘سار ظر  -5
 پػت لٍؼٗ  -2
 ٘سارأي  لٍؼٗ -6
 تمايايي غٙر خٌٛياْ  -9
 اٌعيٓ ِسّع  ي ضيع صالذ ِمثرٖ -1
 ي غيص پيرِسّع  تمؼٗ -4
 ِٕصٛر تٛاٌسطٓ  تمؼٗ -5
 ي ػثعاٌرزيُ ظر ضياٖ گاٚ  تمؼٗ -8
  
 غٙر  غٙرضتاْ ظرٖ -5 

  غٙر، خايي وٗ تپٗ ي ظرٖ ٘اي غٙر تاريطي ضيّرٖ ٚ ظر ظٚ ضٛي ِطير رٚظضأٗ ايٓ غٙر ظر آترفتٙاي ضيّرٖ ٚ ظر وٕار ٚيرأٗغٙر اضت.  ِروس آْ ظرٖ
غٙر وٕٛٔي از چٕع رٚضتاي تُٙ پيٛضتٗ تػىيً غعٖ اضت. اطراف ايٓ غٙر را ِسارع  ياتع، لرار ظارظ. ظرٖ ي غّاٌي وثيروٖٛ ضاتّٗ ِي ِا٘ٛر٘اي ظإِٗ

 ضيس فراگرفتٗ اضت.  ي تا ضان زاصًآتي ٚ ظيّ
٘اي ػّيك ٚ ٔيّٗ ػّيك  غٛظ ٚ زفر چاٖ ضار٘اي وٛچه ظيگر آتياري ِي ٘اي ضيّرٖ، ضيىاْ ٚ چػّٗ ي آب رٚظضأٗ غٙر تٗ ٚضيٍٗ ِسارع وػاٚرزي ظرٖ

ظاراي ظٚ تطع   آيع. ايٓ غٙرضتاْ ٔيس تعضت ِيغٙر ضّٓ وأت ترٔح، گٕعَ ٚ خٛ، ِسصٛالت صيفي  ّٔايع. ظر ِسارع رٚضتا٘اي ظرٖ وّثٛظ آب را تأِيٓ ِي
 ٔفر اضت.  16105، 5651غٙر طثك ضرغّاري ضاي  ِروسي ٚ تعرٖ اضت خّؼيت ظرٖ

 ِراوس ظيعٔي ٚ زيارتگا٘ي
                   ٘اي ضرگچٍٗ تً -5
                          تپٗ تيغٓ -2
  تٕگٗ تٙراَ چٛتيٓ -6
 ي ػثاش تمؼٗ -۴
  گاِٚيػاْپً  -۵
                   اٌعيٓ ي تاتا ضيف تمؼٗ -۶
 چٙار طالي -5
       ي زاخي ٔاَ تمؼٗ -8
   غٙر تاريطي -4

                              ي خاتر تمؼٗ -50
  ٔػت پً چُ -55
 …ي پير ِسّع ٚ  تمؼٗ -52
 ظژ غيص ِىاْ -56


